
ДИРЕКТИВА 2003/98/EC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 17 ноември 2003 г.

За използването на информация от обществения сектор

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Имайки предвид Договора, с който се учредява Европейската общност и по-специално

член 95 от него,

Предвид предложението на Комисията (1),

Предвид становището на Европейската икономическа и социална комисия (2),

По отношение на становището на Комисията на регионите (3),

действайки съобразно процедурата, определена в член 251 от Договора (4),

Където:

(1) Договорът урежда формирането на вътрешен пазар и система, с която се осигурява,

че конкуренцията  на  вътрешния  пазар  не  е  нарушена.  Хармонизация  на  правилата  и

практиките  на  страните  членки,  свързани  с  експлоатирането  на  информацията  в

обществения сектор, допринася за постигането на тези цели.

(2)  Развитието  към  информирано  и  познавателно  общество  оказва  влияние  върху

живота на хората от обществото, като между другото, им дава възможност да усвоят

нови начини за достъп до и придобиване на познания.

(3) Дигиталното съдържание оказва важна роля в това развитие. Създаването  на  това

съдържание  доведе  до  бързо  създаване  на  работни  места  през  последните  години  и

продължава да прави това. Повечето от тези работни места се създават в малки нови се

компании.

(4) Общественият сектор събира, произвежда, възпроизвежда  и разпространява широк

обсег  от  информация  в  множество  сфери  на  дейност,  като  социална,  икономическа,

географска,  метеорологична,  туристическа,  търговска,  патентна  и  образователна

информация.

(5)  Една  от  основните  цели  за  установяване  на  вътрешен  пазар  е  създаването  на

условия,  които  ще  благоприятстват  развитието  на  услуги,  свързани  с  общността.

Информацията от обществения сектор е важен основен материал за продукти и услуги,

които  имат  дигитално  съдържание  на  информация  и  които  ще  станат  още  по-важен

източник на съдържание с разработването на безжични асоциативни услуги. Обширно
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транс  гранично  географско  покритие  също  ще  бъде  от  съществено  значение  в  този

контекст.  По-широки  възможности  за  използване  на  информация  от  обществения

сектор  би  трябвало,  между  другото,  да  позволява  на  европейските  компании  да

използват  потенциала  си  и  да  дадат  своя  принос  за  икономическия  растеж  и

създаването на работни места.

(6) Съществуват съществени разлики между правилата и практиките в страните членки,

свързани  с  експлоатирането  на  източници  за  обществена  информация,  което  поставя

пречки  за  представянето  на  цялостния  икономически  потенциал  на  този  основен

документален  източник.  Традиционната  практика  в  институциите  от  обществения

сектор  при  използването  на  информация  от  обществения  сектор  се  е  развила  по

разнообразни  начини.  Това  следва  да  се  вземе  предвид.  Следва  да  се  предприеме

минимално  хармонизиране на националните правила и практики при използването  на

документи  от  обществения  сектор,  в  случаите,  когато  разликите  в  националните

разпоредби  и  практики  или  липсата  на  яснота  възпрепятстват  гладката  работа  на

вътрешните пазари и правилното развитие на информационно общество в общността.

(7) Освен това, без минимално  хармонизиране  на ниво общност, законовите действия

на национално ниво, които вече са започнати в множество страни членки, с оглед на

това да  отговарят те  на технологичните предизвикателства,  могат да  доведат  до  още

по.значителни разлики. Влиянието на такива правови разлики и несигурни положения

ще станат по-важни с по-нататъшното развитие на информационното общество, което

вече много е засилило транс граничното използване на информацията.

(8) Необходима е обща рамка на условията, регулиращи употребата на документите от

обществения сектор, за да се осигурят честни, пропорционални и недискриминиращи

условия за използването на тази информация. Институциите от сферата на обществения

сектор  събират,  издават,  възпроизвеждат  и  разпространяват  документи,  за  да

изпълняват обществените си задачи. Употребата на такива документи за други причини

представлява използване по смисъла на тази директива. Политиките на страните членки

могат да  прекрачат минималните  стандарти, установени  по силата на тази директива,

като така позволят по-широка употреба.

31.12.2003 L 345/90 Официално издание на Европейския съюз EN

(1) ОИ C 227 E, 24.9.2002, стр. 382.
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(2) ОИC 85, 8.4.2003, стр. 25.

(3) ОИ C 73, 26.3.2003, стр. 38.

(4)  Становище  на  Европейския  парламент  от  12  февруари  2003  г.  (все  още

непубликувано в официалното издание), Общо становище на Съвета от 26 май 2003 г.

(ОИ C 159 E, 8.7.2003, стр. 1) и Становище на Европейския парламент от 25 септември

2003 г. (непубликувано в ОИ). Решение на съвета от 27 октомври 2003 г.

Тази  директива  не  съдържа  задължение  за  разрешаване  на  употреба  на  документи.

Решението  дали  да  се  разреши  или  не  употребата  остава  у  страните  членки  или

заинтересованите органи от обществения сектор. Тази директива следва да се прилага

за  документи,  които  са  достъпни  за  употреба,  в  случаите  когато  институциите  от

обществения  сектор  разрешават,  продават,  разпространяват,  обменят  и  предоставят

информация.  За  да се избегне крос-субсидиране, използването  следва  да  включва  по-

нататъшно използване на документите вътре в самата организация за дейности, които

попадат  извън  обсега  на  обществените  й  задачи.  Дейности,  попадащи  извън

обществените  дейности,  обикновено  включват  предоставяне  на  документи,  които  са

изготвени и таксувани изключително на комерсиална основа и в конкуренция с другите

на  пазара.  Определението  “документ”  не  е  предназначено  да  покрива  компютърни

програми.  Директивата  се  изгражда  на  съществуващия  режим  за  достъп  в  страните

членки и не променя националните правила за достъп до документи. Тя не се прилага в

случаите, в които гражданите или компаниите могат, по силата на съответния режим за

достъп, само да получат документ, ако могат да докажат определен интерес. На нивото

на общността, член 41 (право на добро административно обслужване) и 42 от хартата за

фундаменталните права  Европейският  съюз признава  правото на всеки  гражданин на

съюза, както и на всяко физическо или юридическо лице, пребиваващо или чийто адрес

на  управление  е  в  страна  членка,  да  има  достъп  до  документи  от  сферата  на

Европейския парламент, съвета или комисията. Органите от обществения сектор следва

да  бъдат  насърчавани да  предоставят документи, съхранявани  при  тях за използване.

Органите от обществения сектор следва  да  популяризират  и насърчават използването

на информацията от документите, в това число официални текстове със законодателен

или  административен  характер  в  онези  случаи,  в  които  дадена  институция  от

обществения сектор има правото да издава пълномощия за тяхното използване.

3



(10) Определенията ‘институция от обществения сектор’ и ‘институция, управлявана от

обществения  закон’ са  взети  от Директивите  за  обществени  поръчки  (92/50/EEC (1),

93/36/EEC (2)

и  93/37/EEC (3)  и  98/4/EC (4)).  Обществените  предприятия  не  се  покриват  от  тези

дефиниции.

(11) Тази директива  излага произхода  на определението  ‘документ’,  в съответствие с

развитието  на  информационното  общество.  Тя  покрива  представянето  на  действия,

факти  или  информация  — както  и  всяко  съчетание  на  такива  действия,  факти,  или

информация  — независимо  от  начина  на  разпространение  (писмено  на  хартия  или

съхранявани  в  електронен  вид  или  на  аудио  носители,  видео  или  аудио-визуални

записи), съхранявани от институции  от обществения сектор. Документ, съхраняван от

институция  от  обществения  сектор,  е  документ,  от  чиято  информация  могат  да  се

възползват само упълномощени от въпросната институция от обществения сектор.

(12)  Времевите  срокове  за  предоставяне  на  отговор  на  заявки  за  използване  на

информация следва да са в разумни срокове и съобразно съответното време за заявки за

достъп  до  документи,  които  са поставени под  съответния  режим  за  достъп. Разумни

времеви  срокове  в  рамките  на  Съюза  ще  стимулират  създаването  нови  съвкупни

информационни  продукти  и  услуги  на  общоевропейско  ниво.  След  подаването  на

заявка за използване  от информация,  институциите  от обществения  сектор следва  да

предоставят документа в разумни времеви срокове, което би позволило да се използва

пълният им икономически потенциал. Това е особено важно за динамично съдържание

(напр. данни  за движение), чиято  икономическа стойност зависи от непосредствената

наличност  на  информация  и  от  редовно  осъвременяване.  Ако  е  необходимо

използването на разрешение, навременното предоставяне на документите може да бъде

част от условията на разрешението.

(13)  Възможностите  за  използване  на  информацията  може  да  се  подобрят  чрез

ограничаване на необходимостта от дигитализиране на документи на хартия или да се

обработват  дигитални  файлове,  за  да  се  направят  те  взаимно  съвместими.  За  това

органите от обществения сектор следва  да  предоставят документите в какъвто  и да  е

предварително  съществуващ  формат  или  език,  посредством  електронни  средства,

където  това  е  възможно  и  подходящо.  Органите  от  обществения  сектор  следва  да

гледат с добро око на заявки за извадки  от съществуващи документи, когато за да  се
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даде  такава  заявка  е  необходимо  да  се  премине  през  обикновена  процедура.

Институциите  от  обществения  сектор  не  бива,  обаче,  да  бъдат  задължени  да

предоставят извадка от документ, когато това изисква непропорционални усилия. За да

улеснят  използването  на  информация  от  документи,  институциите  от  обществения

сектор  следва  да  направят  достъпни  собствените  си  документи  във  формат,  който,

доколкото  това  е  възможно  и  подходящо,  не  зависи  от  употребата  на  определен

софтуер.  Където това е възможно  и подходящо, институциите  от обществения  сектор

следва да вземат предвид възможностите за използване на документи от и към хора с

неравностойно положение. 

(14) При начисляването на такси общият доход не бива да надвишава общата стойност

на  разходите  за  събиране,  изготвяне,  възпроизвеждане  и  разпространение  на

документи,  заедно  с  разумна  възвръщаемост  от  инвестициите,  като  това  има  пряка

връзка с изискванията за самостоятелно финансиране на заинтересуваните институции

от обществения сектор, където  това е  приложимо. Изготвянето  на документ  включва

създаване  и  съпоставка,  а  разпространението  може  да  включва  и  потребителска

поддръжка.  Възстановяване  на  разходите,  заедно  с  разумна  възвръщаемост  от

инвестициите, което е съвместимо  с приложимите  счетоводни практики и съответния

метод на  изчисляване  на разходи  на  съответната  институция  от обществения сектор,

съставлява  горната  граница  на  таксите,  като всички  по-високи  цени  следва  да  бъдат

отстранени  от  сметката.  Горната  граница  на  таксите,  определени  в  настоящата

Директива,  не  е  в  ущърб  на  правото  на  страните  членки  или  институциите  от

обществения сектор да прилагат по-ниски такси или да не прилагат никакви такси, като

страните членки следва да насърчават институциите от обществения сектор да изготвят

документи,  които  се  предоставят  срещу  такси,  които  не  надвишават  пределните

разходи за възпроизвеждане и разпространение на документите.

(1) ОИ L 209, 24.7.1992, стр. 1. Директива, както е поправена последно от Комисията

Директива 2001/78/EC (ОИ L 285, 29.10.2001, стр. 1).

(2) ОИ L 199, 9.8.1993, стр. 1. Директива, както е поправена последно от Комисията

Директива 2001/78/EC.

(3) ОИ L 199, 9.8.1993, стр. 54. Директива, както е поправена последно от Комисията

Директива 2001/78/EC.

(4) ОИ L 101, 1.4.1998, стр. 1.
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Осигуряването  на  това  условията  за  използване  на  информация  в  документи  от

обществения сектор да са ясни и достъпни до обществото е предварително условие за

развитието  на  информационен  пазар,  разпростиращ  се  из  цялата  общност.  За  това

всички  допустими  условия  за  използването  на  документите  следва  да  се  изяснят  на

потенциалните  потребители.  Страните  членки  следва  да  насърчават  създаването  на

показатели,  които ще са достъпни  он-лайн, където  това  е  подходящо, на  достъпните

документи, за да  се популяризират  и улесняват  заявките  за  използване, подадени  он-

лайн.  Кандидатите  за  използване  на  документите  следва  да  бъдат  информирани  за

наличните  средства  за  възстановяване  на  съответни  решения  и  практики,  които  ги

засягат. Това може да касае най-вече средни и малки предприятия, които може и да не

са запознати с взаимодействията с институции от обществения сектор от други страни

членки и съответните начини за компенсиране.

(16) Предоставянето на обществото на всички документи, които са за общо достояние,

съхранявани  от обществения  сектор — засягащи  не  само  политическия  процес,  но  и

правните и административните процеси — е основополагащо средство за разширяване

на правото на познания, което е основен демократичен принцип. Тази цел е приложима

за  институции  на  всяко  едно  ниво,  независимо  дали  те  са  местни,  национални  или

международни.

(17) В някои случаи използването на документите ще се извършва без съгласуването на

разрешение.  В  други  случаи  се  издава  разрешение,  което  налага  условия  за

използването от страната, която е получила разрешителното, ако са засегнати въпроси

като  отговорност,  правилната  употреба  на  документи,  гарантиращо  неизменение  и

признаване на източника. Ако институции от обществения сектор дадат разрешение за

документи, които да се използват, условията за разрешението трябва да бъдат честни и

прозрачни.  Стандартните  разрешения,  които  са  валидни  он-лайн  могат  също  да

изиграят важна роля в това отношение. В този смисъл страните членки следва да дадат

своя принос за предоставянето на стандартните разрешителни.

(18) Ако компетентните власти решат да не предоставят вече определени документи за

използване, или ако спрат да осъвременяват тези документи, то те следва да оповестят

публично за тези си решения, при първа възможност, по електронен път, когато това е

възможно.
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(19) Условията за използване на информацията следва да не бъдат дискриминиращи за

сравними категории за използване. Това не бива, например, да възпрепятства обмена на

информация между институции от обществения сектор безплатно за упражняването на

обществени задачи, докато други страни използват същите документи безплатно. Нито

може това да предотвратява приемането на разграничителна политика за таксуване за

комерсиално и некомерсиално използване.

(20)  Организациите  от  обществения  сектор  следва  да  спазват  правилата  на

конкуренцията при установяването на принципите за използването на документи, като

избягват колкото се може повече изключителните споразумения между тях и частните

партньори. Въпреки това, обаче, с оглед на това да се предоставя услуга, която е от общ

икономически  интерес,  понякога  може  да  се  налага  изключителното  право  за

използване  на  специфични  документи  от  обществения  сектор.  Такъв  може  да  бъде

случаят,  ако  нито  един  комерсиален  издател  не  може  да  издаде  информацията  без

такова изключително право.

(21)  Тази  Директива  следва  да  се  изпълнява  и  прилага,  като  изцяло  се  спазват

принципите,  свързани  със  защитаването  на  личните  данни  съобразно  Директива

95/46/EC на Европейския парламент и на Съвета от 24 October 1995 г. за защитаването

на  отделните  хора  по  отношение  на  обработката  на  лични  данни  и  на  свободното

движение на тези данни (1).

(22) Правата  на  трети  страни  върху  интелектуална  собственост  не  се  влияят  от тази

Директива.  За  да  се  избегне  каквото  и  да  е  съмнение,  терминът  “права  върху

интелектуална собственост” се отнася само за авторски права и свързаните с тях права

(в  това  число  своеобразни  форми  на  защита).  Тази  директива  не  се  прилага  за

документи,  върху  които  са  в  сила  права  на  индустриална  собственост,  като патенти,

регистриран  проект  и  търговска  марка.  Директивата  не  засяга  съществуването  или

притежаването  на  права  върху  интелектуална  собственост  на  институции  от

обществения сектор, нито ограничава съществуването на тези права по какъвто и да е

начин, излизащ извън рамките на тази Директива. Задълженията, възложени по силата

на тази Директива, следва да се прилагат само дотолкова, доколкото те са съвместими с

разпоредбите  на  международните  споразумения  за  защита  на  правата  върху

интелектуалната  собственост,  по-специално  Конвенцията  от  Берн  за  защита  на

литературни  и  художествени  произведения  (Конвенция  от  Берн)  и  Споразумение  за
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свързаните  с  търговията  аспекти  на  правата  върху  интелектуалната  собственост  (the

TRIPS Agreement). Въпреки това, обаче, институциите от обществения сектор следва да

упражняват  авторските  си  права  по  начин,  който  би  улеснил  използването  на

документите.

(23) Средствата, които помагат на потенциалните  потребители да намерят документи,

предоставяни за използване и условията за използването могат значително да улеснят

транс-граничната  употреба  на  документи  от  обществения  сектор.  Затова  страните

членки следва да осигурят, че практическият ред помага на потребителите в търсенето

им на документи, предоставени за използване. Списъци с активи, до които има достъп

за  предпочитане  он-лайн,  на  главните  документи  (документи,  които  масово  се

използват или които имат потенциала да бъдат масово използвани), както и портални

сайтове, които са свързани  с децентрализираните  списъци на активите  са примери  за

такъв практически ред.

(1) ОИ L 281, 23.11.1995, стр. 31.

Тази Директива не се конфронтира с Директива 2001/29/ EC на Европейския парламент

и на Съвета от 22 май 2001 г. за хармонизиране на определени аспекти от авторското

право и свързаните с него права в информационното общество (1) и Директива 96/9/EC

на  Европейския  парламент  и Съвета  от  11 март 1996 г. за  законната  защита  на  бази

данни (2). Тя очертава условията, в чиито рамки институциите от обществения сектор

могат  да  упражняват  правото  си  върху  интелектуалната  собственост  на  пазара  на

вътрешната информация, когато се разрешава използване на документите.

(25) Тъй  като целите  на  предложеното  действие,  а  именно  да  се улесни  създаването

информационни  продукти  и  услуги  за  ползване  в  цялата  общност,  които  ще  са

основани  на  документи  от  обществения  сектор,  за  засилване  на  ефективно  транс-

гранично използване на документите от обществения сектор от частните компании за

информационни  продукти  и  услуги  с  добавена  стойност  и  за  ограничаване  на

нарушаването на конкуренцията на пазара в общността, не може да бъде постигнато в

достатъчна степен от страните членки и в този смисъл може, с оглед на обсега вътре в

общността, и влиянието на въпросното действие, да бъде по-добре постигнато на ниво

общност,  общността  може  да  предприеме  действия  съобразно  принципа  за

субсидиарност,  както  е  посочено  в  член  5  от  Договора.  Съобразно  принципа  за

пропорционалност,  както  е  описано  в  този  член,  тази  Директива  не  прекрачва
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границите на онова, което е необходимо с оглед на постигане на тези цели. Настоящата

Директива следва да постигне минимално  хармонизиране, като избягва по-нататъшни

противоречия  между  страните  членки  по  въпросите,  свързани  с  използване  на

документите от обществения сектор,

ПРИЕ ТАЗИ ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обсег

1. С тази  директива  се  посочват  минимален  набор  от правила,  които  ще  управляват

използването  и  практическите  средства  за  улесняване  на  използването  на

съществуващите  документи,  съхранявани  от  институциите  от обществения  сектор на

страните членки.

2. Тази директива не бива да се прилага за:

(a)  документи,  чието  предоставяне  представлява  дейност,  попадаща  извън  обсега  на

обществените задачи на засегнатите институциите от обществения сектор, както това е

определено  по закон или по  силата  на  други  обвързващи  правила  в страната членка,

или  при  отсъствието  на  такива  правила,  както  е  определено  съобразно  общата

административна практика във въпросната страна членка;

(б) документи, чиито права за интелектуална собственост се държат от трети страни;

(в) документи, които са извън достъп по силата на режима за достъп в страните членки,

в това число въз основа на:

—  защита  на  националната  сигурност  (напр.  държавна  сигурност),  защита  или

обществена защита,

— статистическа или търговска поверителност;

(г) документи, съхранявани от предаватели на обществени услуги и техни клонове, и от

други институции или техни клони за предоставяне на обществена услуга за излъчване;

(д) документи, съхранявани от образователни или научни учреждения, като училища,

университети,  архиви,  библиотеки  и  средства  за  извършване  на  проучвания,

включително, където това е уместно, организации, учредени за преноса на резултати от

проучвани;
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(е) документи, съхранявани от културни институции, като музеи, библиотеки, архиви,

оркестри, опери, балети и театри.

3.  Тази  директива  се  съставя  и  не  е  в  ущърб  на  съществуващия  режим  за  достъп  в

страните членки. Тази директива не следва да се прилага в случаите, когато граждани

или компании трябва да докажат определен интерес по силата на режима за достъп , за

да получат достъп до документите.

4.  Тази  Директива  оставя  и  по  никакъв  начин  не  влияе  върху  нивото  на  защита  на

индивидите  по отношение на  обработката на личните  данни  по силата на правото на

общността и националното право, като не променя задълженията и правата, определени

в Директива 95/46/EC.

5. Задълженията, наложени по силата на тази директива, ще се прилагат само доколкото

те  са  съвместими  с  разпоредбите  на  международните  споразумения  за  защита  на

интелектуалната собственост, и по-специално Конвенцията от Берн и Споразумение за

свързаните  с  търговията  аспекти  на  правата  върху  интелектуалната  собственост  (the

TRIPS Agreement).

Член 2

Определения

За целите на тази директива се прилагат следните определения:

1. ‘институция  от обществения сектор’ означава държавата, регионалните  и местните

власти, институции, управлявани от обществения закон и асоциациите, сформирани от

една или няколко такива власти или една или няколко такива институции, управлявани

от обществения закон;

2. ‘институция, управлявана от обществения закон’ означава всяка една институция:

(a)  учредена  със  специалната  цел  на  отговаря  на  нужди  от  общ интерес,  без  да  има

промишлена или търговска същност; и

(б) имаща законово съществуване; и

(в)  финансирана,  в  по-голямата  си  част  от  държавата,  или  регионални  или  местни

власти, или други институции, управлявани от обществения закон; или подвластни на

управленчески надзор от тези институции; или имащи административен, управителен

или  надзорен  съвет,  като  над половината  от тези  членове са назначени  от държавни,

регионални или местни власти или от други институции, управлявани от обществения

закон;
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(1) ОИ L 167, 22.6.2001, стр. 10.

(2) ОИ L 77, 27.3.1996, стр. 20.

3. ‘документ’ означава:

(a)  всякакво  съдържание,  независимо  от  носителя  му  (написано  на  хартия  или

съхранявано в електронен вид или като звуков, визуален или аудиовизуален запис);

(б) всяка една част от такова съдържание;

4.  ‘използване’  означава  използването  от  физически  или  юридически  лица  на

документите,  съхранявани  от  институции  от  обществения  сектор,  за  търговски  или

нетърговски цели, различни от първоначалната цел в рамките на обществената задача,

за  която  се  изготвени  документите.  Обмяна  на  документи  между  институции  от

обществения  сектор  просто  с  цел  осъществяване  на  техните  обществени  задачи  не

представлява използване;

5.  ‘лични  данни’  означава  данните,  както  е  определено  в  член  2(a)  от  Директива

95/46/EC.

Член 3

Общ принцип

Страните членки ще подсигурят, че където използването на документи, съхранявани от

институции  от  обществения  сектор,  е  позволено, тези  документи  ще  могат  да  бъдат

използвани с търговски и нетърговски цели съобразно условията, описани в глава III и

IV.  Там,  където  това  е  възможно,  документите  ще  се  предоставят  на  електронни

носители.

ГЛАВА II

ЗАЯВКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Член  4

Изисквания, приложими при обработката на заявки за използване на информация

1.  Организациите  от  обществения  сектор,  посредством  електронни  средства,  където

това е възможно и подходящо, ще обработват заявки за използване  но информация и

ще  предоставят  документа  за  използване  на  кандидата  или,  ако  е  необходимо

разрешително,  ще  финализират  предложението  за  разрешителното  до  кандидата  в
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рамките на разумен период от време, който отговаря на времевите рамки, изложени при

обработката на заявки за достъп до документи.

2. Там където няма времеви ограничения или други правила, регулиращи навременното

предоставяне  на  документите,  институциите  от  обществения  сектор  следва  да

обработят заявките и ще предоставят документите за използване от кандидата или, ако

е необходимо разрешително, ще финализират предложението до кандидата в рамките

на период от време не повече от 20 работни дни след приемането. Тази времеви срок

може да бъде удължен с още 20 работни дни за по-обширни и сложни заявки. В такива

случаи  кандидатът ще бъда уведомен в рамките на три седмици след първоначалната

заявка, че е необходимо повече време за обработката й.

3.  В  случаите  на  отрицателно  решение,  институциите  от  обществения  сектор  ще

съобщят на кандидата мотивите за отказа си въз основа на съответните разпоредби на

режима за достъп в  тази  страна  членка или на националните разпоредби,  приети въз

основа на  тази Директива, и  по-специално  член 1(2)(a), (б) и  (в), или член  3. Когато

отрицателното  решение  се  основава  на  член  1(2)(б),  институцията  от  обществения

сектор  следва  да  посочи  и  препратка  към  физическото  или  юридическо  лице,  който

притежава  правата,  когато  това  е  известно,  или  притежателя  на  лиценз,  от  който

институцията от обществения сектор е получила съответния материал.

4. Всяко отрицателно решение следва да упоменава какво е средството за компенсиране

в случаите, когато кандидатът желае да обжалва решението.

5. От институции от обществения сектор, покривани по силата на член 1(2)(г), (д) и (е),

няма да се изисква да се съобразяват с изискванията на този член.

ГЛАВА III

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Член  5

Налични формати

1. Институциите от обществения сектор ще предоставят документите си в какъвто и да

е предварително съществуващ формат или език, на електронни носители, където това е

възможно  и  подходящо.  Това  няма  да  включва  задължение  за  институциите  от

обществения  сектор  да  създават  или  адаптират  документи,  за  да  се  съобразяват  със

заявките, нито пък ще включват задължение за предоставяне на извадки от документи,
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там,  където  това  ще  изисква  прекомерни  усилия,  които  стигат  извън  дадена  проста

операция.

2. Въз основа на тази Директива, от институциите от обществения сектор не може да се

изисква  да  продължат  да  изготвят  дадени  документи  с  оглед  на  това  да  бъдат

използвани тези документи от организация от частния или обществения сектор.

Член  6

Принципи, управляващи таксуването

При  налагането  на  такси,  общият  доход  от  предоставянето  и  разрешаването  на

използването  на  документи  няма  да  надхвърля  разходите  за  събиране,  изготвяне,

възпроизводство и разпространение, заедно с разумна възвръщаемост от инвестициите.

Таксите следва  да  бъдат  ориентирани  към  разходите  за съответния  отчетен  период и

изчислени съобразно счетоводните принципи, приложими за засегнатите институции от

обществения сектор.

Член  7

Прозрачност

Всички  приложими  условия  и  стандартни  такси  за  използване  на  документите,

съхранявани  от институциите  от обществения  сектор следва  да  бъдат  предварително

установени  и  публикувани  на  електронни  носители,  там,  където  това  е  възможно  и

подходящо.  При  поискване,  институцията  от  обществения  сектор  следва  да  показва

основата  за  изчисление  за  публикуваната  такса.  Въпросната  институция  от

обществения  сектор ще  показва  също  така кои фактори ще бъдат  взети  предвид  при

изчислението на таксите за нетипични случаи. Институциите от обществения сектор ще

отговарят  за  това  кандидатите,  които  искат  да  използват  документите,  да  са

информирани  за  налични  средства  за  поправяне  на  решения  или  практики,  които  ги

засягат. 

Член 8

Разрешителни

1. Институциите  от обществения сектор могат да  дават  разрешения за  използване  на

информация в документи без да  поставят  условия или могат да  налагат условия, там,

където сметнат за необходимо чрез разрешително, което третира точно тези съответни
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въпроси.  Тези  условия  няма  без  необходимост  да  ограничават  възможностите  за

използване и няма да се използват за ограничаване на конкуренцията.

2. В страните членки, където се използват разрешителни, страните членки следва да се

погрижат  за  това  стандартните  разрешителни  за  използване  на  документи  от

обществения  сектор,  които  могат  да  бъдат  пригодени  за  това  да  отговарят  на

определени  кандидатури  за  разрешително,  могат  да  бъдат  намерени  в  дигитален

формат и могат да бъдат обработвани  по електронен път. Страните членки следва  да

окуражават  всички  институции  от  обществения  сектор  да  използват  стандартни

разрешителни.

Член  9

Практически договорености

Страните  членки  ще  се  погрижат  за  това  практическите  договорености  да  бъдат  на

място,  което  ще  улесни  търсенето  на  документи,  предоставени  за  използване,  като

списъци  с  активите,  като  за  предпочитане  е  те  да  са  достъпни  онлайн,  на  основни

документи, както и портални сайтове, които са свързани с централизираните  списъци

на активите.

ГЛАВА IV

НЕДИСКРИМИНИРАНЕ И ЧЕСТНА ТЪРГОВИЯ

Член 10

Недискриминиране

1.  Всички  приложими  условия  за  използване  на  документите  не  следва  да

дискриминират сравнимите категории за използване.

2. Ако информацията в документите се използва от институции от обществения сектор

за  осъществяване  от  тях  на  търговски  дейности,  които  попадат  извън  обсега  на

обществените им задачи, спрямо тях ще се прилагат същите такси и други условия за

предоставяне  на  документи  за  тези  дейности,  каквито  се  прилагат  за  други

потребители.

Член  11

Забрана за изключителни договорености

1.  Използването  на  документи  следва  да  бъде  оставено  на  разположение  на  всички

потенциални участници на пазара, дори един или повече участници на пазара вече да

използват продукти с добавена стойност, базирани на тези документи. Договорите или
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други  договорености  между  институциите  от  обществения  сектор,  съхраняващи

документите и трети страни не могат да предоставят изключителни права.

2.  Въпреки  това,  обаче,  там,  където  е  необходимо  дадено  изключително  право  за

предоставянето  на  услуга  в  обществен  интерес,  валидността  на  мотивите  за

предоставянето на такова изключително право ще бъде подчинена на обичаен преглед,

или,  във  всеки  случай,  ще  бъде  преглеждана  на  всеки  три  години.  Изключителните

договорености, установени след влизането в сила на тази Директива, следва  да  бъдат

прозрачни и предоставени на общността.

3.  Съществуващите  изключителни  договорености,  които  не  попадат  по  смисъла  на

изключението по силата на параграф 2 ще бъдат прекратени в края на договора или във

всеки случай не по-късно от 31 декември 2008 г.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Изпълнение

Страните  членки  ще  въведат  в  изпълнение  законите,  разпоредбите  и

административните разпоредби, необходими за спазването на тази Директива до 1 юли

2005 г. Те ще информират  комисията предварително за това. Когато страните членки

приемат  тези  мерки,  те  ще  съдържат  препратка  към  тази  Директива  или  ще  бъдат

придружени  от  такава  препратка  по  повод  официалната  им  публикация.  Страните

членки ще определят как ще се изготви тази препратка. 

Член 13

Преглед

1. Комисията ще направи ревизия на това как се прилага тази директива преди 1 юли

2008  г.  и  ще  съобщи  резултатите  от  тази  проверка,  заедно  с  предложения  за

изменението на Директивата, на Европейския парламент и Съвета.

2. Тази ревизия ще касае обсега и влиянието на тази Директива, в това число степента

на  нарастване  на  използването  на  документи  от  обществения  сектор,  резултатът  от

принципите,  прилагани  за  таксуване  и  използване  на  официални  текстове  от

законодателен или административен  характер,  както и  по-нататъшни възможности  за
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подобряване  на  правилното  функциониране  на  вътрешния  пазар  и  развитието  на

европейската индустрия на съдържанието на информация.

Член 14

Влизане в сила

Тази  Директива  влиза  в  сила  в  деня  на  публикуване  на  Официалното  издание  на

Европейския съюз.

Член 15

Адресати

Настоящото Директива е адресирана до страните членки.

Изготвено в Брюксел, 17 ноември 2003 г.

За Парламента

П. КОКС

Президент

За Съвета

Дж. Алемано

Президент
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